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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;  

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; 

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, 

kế hoạch thanh tra; 

Căn cứ Công văn số 434/T.Tr-VP ngày 02/11/2021 của Thanh tra tỉnh Nam Định 

về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022;  

Xét Tờ trình số 15/TTr-TTr ngày 14/12/2021 của Thanh tra huyện về việc 

phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra 

huyện, gồm các cuộc thanh tra sau: 

1. Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Trực Khang, Liêm Hải 

trong việc chấp hành quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo năm 2021. 

2. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ năm 2021 tại UBND xã Trực 

Khang, Liêm Hải. 

 3. Thanh tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 

tại 04 đơn vị, gồm: Phòng Nông nghiệp và PTNT, xã Trực Nội, xã Trung Đông, 

xã Việt Hùng.  

4. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý ngân 

sách (kết hợp với nội dung thanh tra quản lý về đầu tư XDCB) năm 2021 tại 04 

đơn vị, gồm: Xã Phương Định, Trực Tuấn, Trực Thanh, Trực Đại.  



 
 

5. Thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà đa năng 

trường THCS Đào Sư Tích; trường THCS thị trấn Ninh Cường hạng mục các 

phòng chức năng và phụ trợ. 

 6. Thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh. Thanh tra đột 

xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác do 

Chủ tịch UBND huyện giao.  

 7. Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về 

quản lý ngân sách tại xã Trực Hùng, xã Trực Hưng, xã Trực Đạo, xã Trực Thắng.  

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra huyện cụ thể hóa Kế hoạch công tác thanh 

tra năm 2022 để tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chánh Thanh tra huyện; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được thanh tra và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (để báo cáo); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Dương 
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